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En helt ny
upplevelse
på hjul!
CROSSTRAINER – TRÄNING BÅDE UTOMHUS OCH INOMHUS.
Streetstrider – världens första crosstrainer för utom- och inomhusbruk har äntligen kommit
till Sverige! En rullande nyhet som både ger motion, glädje och massor av ”fun factor”.
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Till för er och alla era campinggäster.
Vi erbjuder er och era gäster ett helt nytt sätt att motionera på och samtidigt få en
fantastiskt rolig upplevelse. Hyr ut Streetstrider till era campinggäster så får de en
härlig motionsrunda, frisk luft och sightseeing – allt på samma gång och dessutom
på hjul! Campinggäster vill gärna aktivera sig under sin vistelse och det blir mer och
mer populärt är motion och friskvård. Nu kan ni erbjuda era gäster en fantastisk
kombination av motion, helkroppsträning, guidade turer eller träningspass i solen.
Friskvård till er personal får ni på köpet. Slutsats: hälsa och friskvård bara ökar i vårt
land och genom att kombinera motion, träning och massor av glädje så är detta är
ett vinnande koncept.
När vädret inte tillåter.
Med hjälp av ett inomhusstativ kan ni dessutom använda vår Streetstrider inomhus.
På detta sätt kan ni använda era Streetstriders 365 dagar om året.
Bli först ut.
Streetstrider är helt ny i Sverige (föddes i USA 2009 och har enorma framgångar
med bl a två säsonger i Biggest Loser U.S) och Planet Motion är den enda agenturen
i Sverige. Vi ser fram emot att få besöka er och visa denna fantastiska uppfinning som
kommer att revolutionera träningssverige.

Följ oss på Facebook!
Streetstrider Sverige

1. Ett helt nytt sätt att ta sig fram på.
2. När du väl testat kommer du att älska det.
3. Bränn kalorier och gå ner i vikt.
4. För alla åldrar!
5. Minimal skaderisk.
6. 8 växlar – full fart.

Streetstrider Sweden, Planet Motion AB
0708-17 14 30 • info@streetstrider.se • www.streetstrider.se

